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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:129602-2023:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia komputerowe
2023/S 045-129602

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do następującej publikacji: Wstępne ogłoszenie informacyjne

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Politechnika Warszawska, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL911
Adres pocztowy: Pl. Politechniki 1
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-661
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Kaczanowska
E-mail: zp.ci@pw.edu.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ci.pw.edu.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Warszawskiej

II.1.2) Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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30214000 Stacje robocze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Warszawskiej w
Warszawie (Zamawiającego) w ilości 20 szt., w tym AiO 24 - 10 szt., AiO 27 - 10 szt.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

1.1) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 
ust.1 pkt 1)-6) PZP oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP oraz na 
podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) oraz na 
podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 
(Dz. Urz. UE nr L111 z 8.4.2022).
2) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 PZP.
3) Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia, z zastrzeżeniem at. 110 ust. 2 PZP.
4) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Podwykonawcy na podstawie przesłanek wskazanych w art. 108 
ust. 1 pkt 1)-6) PZP oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP.
5) Zamawiający przewiduje wykluczenie Podwykonawcy na podstawie przesłanek wskazanych w art. 5k 
Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 
środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 
111 z 8.4.2022).
2. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) Formularz oferty
2) Jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do 
reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we 
właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3) Jeżeli dotyczy, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie 
konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) – Pełnomocnictwo – do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 2 PZP.
4) Jeżeli dotyczy, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie 
konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, z którego wynika, 
które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
5) Jeżeli dotyczy, w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby na podstawie w art. 118 ust. 1 PZP - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub 

03/03/2023 S45
https://ted.europa.eu/TED

2 / 3



Dz.U./S S45
03/03/2023
129602-2023-PL

3 / 3

inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6) Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 
1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
7) Jeżeli dotyczy, w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby na podstawie w art. 118 ust. 1 PZP – Oświadczenie podmiotu udostępniającego 
zasoby dot. przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego.
8) Przedmiotowe środki dowodowe, wymagane przez Zamawiającego, potwierdzające, że proponowane przez 
Wykonawcę dostawy spełniają wymagania określone w Opisie przedmiotu zamówienia – Opis Techniczny 
oferowanych urządzeń.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/02/2023
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